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 في بيئة األعمال السعوديةاستطالعية دراسة  ضريبة القيمة المضافة وآثارها المختلفة:
 

 :مستخلص البحث

 

، وتم إجراء السعوديةل جديد في بيئة األعمال ضريبة القيمة المضافة كمصدر تموي آثارفحص  استهدف البحث
 اإللزاميوالمحاسبين المهنيين، حول مدى مالئمة حد التسجيل في مجال المحاسبة األكاديميين دراسة بهدف استطالع آراء ال

الضريبية ، وكذلك  اإلدارةلنظام ضريبة القيمة المضافة ومدى تأثيره على العبء الواقع على  التنفيذية المحدد في الالئحة
خر آالضريبية، ومن جانب  اإليراداتالتنفيذية في زيادة حجم  ثير حد التسجيل االختياري المحدد في الالئحةالتحقق من تأ

الضريبية مقارنة بفرض معدالت  اإليراداتحد  لضريبة القيمة المضافة يؤدي لتخفيض حجم اكان المعدل الو ذا إفحص ما 
ل عام . وتم اجراء الدراسة خالاألخرى دول في المتعددة لضريبة القيمة المضافة تختلف حسب طبيعة السلع والخدمات كما 

أن حد التسجيل اإلحصائي المملكة العربية السعودية. وقد أوضحت نتائج التحليل في ضريبة مع بدء تطبيق ال م 2018
الضريبية، كما  اإلدارةضريبة القيمة المضافة مناسب بشكل يجعله يساعد في تخفيف العبء الواقع على  نظامبالمحدد  اإللزامي

وضحت النتائج ضرورة وجود حد للتسجيل االختياري لدوره في زيادة الحصيلة الضريبية، كذلك أثبتت الدراسة أن المعدل أ
الضريبية، لذلك توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في تطبيق الواحد لضريبة القيمة المضافة قد يؤدي لخفض الحصيلة 

 عية لفئات المجتمع.ضريبة القيمة المضافة بمعدالت متعددة تتناسب مع طبيعة المنتجات والظروف االجتما

 .الضريبية، الحصيلة الضريبية اإلدارةضريبة القيمة المضافة، عبء  الكلمات الدالة:
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Value Added Tax and their Different Effects: 

 Exploratory study on the Saudi Business Environment 

 

Abstract: 

The research aimed to examine the effects of value added tax as a new source of financing in the 

Saudi business environment on tax administration work. An Exploratory study was conducted to 

review the views of Accountants which include Academics and professionals, on the relevance 

of the mandatory registration limit which specified in VAT Implementing Regulations, and its 

impact on the tax administration burden. As well as to verify the effect of the voluntary 

registration limit set by VAT Implementing Regulations in increasing volume of tax revenues. 

On the other hand, the study was examining if fixed rate of VAT decreases volume of tax 

revenue compared to the imposition of multiple rates of VAT that vary depending on the nature 

of the goods and services as imposed by other countries. The study was conducted during the 

year of 2018 with the first implementation of VAT in the Kingdom of Saudi Arabia. The results 

of the statistical analysis showed that the mandatory registration limit specified in VAT 

Implementing Regulations is appropriate to help in reducing the burden on the tax 

administration. The results also indicated that there is a need to the voluntary registration limit 

for its role in increasing the tax revenue, as well as that the fixed rate of VAT may lead to 

decrease revenue volume.  At the end, the study recommends that the implementation of VAT 

should reconsider to be implemented at multiple rates, which appropriate with the nature of 

products and social circumstances among groups of community. The study also recommends 

increasing of awareness campaigns on the importance of value added tax in Economic 

development of the country.  

Key words: Value Added Tax; Burden of tax administration; tax revenue. 
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 مقدمة:ال -1

ية في عدد من الدول مع اضطراب الحالة االقتصادو تعكس الضرائب مصدر تمويل مكمل في اقتصاديات الدول، 
خبراء االقتصاد للبحث عن من  العديد دفعانالعديد من الشركات،  انهيارزمة المالية العالمية وما تبعها من وخاصة بعد األ

ذلك البحث ضريبة القيمة  ونتج عنبمصادر التمويل المتعارف عليها،  ةمصادر تمويل تتجنب حالة االضطراب المحيط
 للوصول األنسب لذلك أصبح الطريق .طبقتها منذ سنواتالتي دول معظم الالمضافة التي ثبت نجاحها في زيادة ايرادات 

 من خالل مشاركة كافة فئات المجتمع بها للدولة سياسات الماليةالوسيلة لرسم  باعتبارهاتطبيق تلك الضريبة،  هوقتصاد قوي ال
 .(Gendron, 2016; Ironkwe& Peter, 2015) مستدامبشكل  الكفاءة االقتصاديةبهدف تحسين 

في الوقت الراهن، حيث تعتبر  تزايد االهتمام بهامن الضرائب الحديثة التي هذا، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة 
مصدر رئيسي للدخل في العديد من دول العالم، فهي تمثل ضريبة على االستهالك ألن المستهلك النهائي هو المتحمل عبئها 

هو القائم بتحصيلها، وتختلف تلك الضريبة عن ضريبة المبيعات في أن  من أن المنتج أو المستورد أو الموزع على الرغم
ضريبة المبيعات تفرض على مرحلة واحدة من مراحل حياة المنتج عند بيعه وتسليمه للمستهلك النهائي، بينما ضريبة القيمة 

 (.2015ابراهيم،تفرض في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج التي تضيف قيمة للمنتج ) سلعة أو خدمة( ) المضافة

الموضوعات الجديرة باالهتمام وخصوصًا في أصبحت من   Value Added Taxضريبة القيمة المضافة  لذلك فإن
المملكة العربية السعودية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل األساسية في اقتصاديات العديد من الدول، التي ال يمكن تجاهل 

ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. فقد تجاوزت نسبة  يعديد من المشروعات الكبرى كما اتضح فدورها الواضح في تغطية احتياجات ال
% مقارنة بمصادر التمويل األخرى، فهي تعد مصدر 50العديد من الدول ألكثر من تلك الضريبة في إجمالي إيرادات  مساهمة

وتتزايد أهمية ضريبة  .(Ironkwe& Peter, 2015 )تمويل رئيسي يلي الغاز والنفط يساعد في تشكيل السياسات المالية للدول
واستمرارية تحصيلها دون توقف خالل فترات محددة في السنة  هايتحيادالقيمة المضافة لما تتمتع به من خصائص تتمثل في 

المالية، مما يجعلها تساعد في تشغيل عجلة االقتصاد دون توقف، وكذلك دورها في خلق حافز قوي للتصدير إلى الدول 
 .(Gendron, 2016; Ironkwe& Peter, 2015)الخارجية، وتحقيق حالة توازن مستمر بين االدخار واالستهالك

ضريبة القيمة المضافة بين مؤيد ومعارض، فيرى مؤيدي تطبيق  تطبيق لى الجانب اآلخر انقسمت اآلراء حولع
ضريبة القيمة المضافة إنها تحقق العدالة الضريبية كمبدأ أساسي، حيث تعمل على توزيع العبء الضريبي على المراحل 

على القيم التي أضافتها كل مرحلة على القيمة االجمالية للمنتج، كما أن المختلفة للعملية االنتاجية واالستهالكية توزيعًا عاداًل 
(. بينما يرى 2017) عبد الرحمن، الدفع المباشر للضريبة من قبل المكلف يساهم بزيادة االيرادات العامة بشكل مستمر

( 2015م في االقتصاد )محمد،معارضي تطبيق تلك الضريبة في أنها قد تفتح مجال لزيادة االسعار وظهور موجات من التضخ
(De Mello, 2009). 

لوجود  راً نظام محاسبي متقدم نظن ضريبة القيمة المضافة تتطلب أ (De Mello, 2009 )يرى  وفي سياق ما سبق
 تكلفة تحصيلها لزيادةها، مما يؤدي ب ةمالملتز  الجهات، مما يلقي عبء إضافي على المعقدة في تطبيقهاجراءات اال بعض

حد االو  لمعدل، كما أن ايالمحققة عنها، وكذلك تحقيق حالة من التضخم والركود االقتصاد اإليراداتبشكل يتالشى معه 
متعددة لضريبة  معدالتتطبيق الضريبية المحققة حالة حصيلة بال أقل مقارنةلضريبة القيمة المضافة قد يحقق حصيلة ضريبية 

 .والخدماتالقيمة المضافة تتنوع مع طبيعة السلع 
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ضريبة  ثرأإبراز  ، معحسم الجدل القائم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافةمحاولة وهكذا تتحدد مشكلة البحث في 
ة، مما يساعد في يالضريب اإلدارةالعبء الواقع على  كذلكو  تطبيقها تكاليفب مقارنةضريبية الحصيلة ال علىالقيمة المضافة 

 العربية السعودية.في المملكة وجود مصدر تمويل مستدام يضمن تحسين الوضع االقتصادي في الدول المطبقة لها وخاصة 
 ومما سبق عرضه، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

 هل ضريبة القيمة المضافة تعمل على زيادة ايرادات الدولة؟ -
المستخدم في ضريبة القيمة المضافة معقد بشكل يساعد في زيادة حاالت التهرب هل النظام المحاسبي  -

 الضريبي؟
العبء المفروض على  مالئم بما يساهم في تقليل في الالئحة التنفيذية اإللزامي المحددحد التسجيل  هل -

 ؟الضريبية اإلدارة
 اإلدارةزيادة الحصيلة الضريبية بشكل يفوق العبء الملقى على عاتق مالئم ل حد التسجيل االختياري هل  -

  ؟الضريبية
ما تحققه ضريبة القيمة ع تزيديحقق إيرادات ضريبية  تعددةضريبة القيمة المضافة بمعدالت مهل تطبيق  -

 المضافة ذات المعدل الواحد؟

التي تتسم  -ضريبة القيمة المضافة -وتنبع أهمية البحث العلمية من خالل تناول البحث إحدى الموضوعات ،هذا
باهتمام عالمي، والتي مازالت محل جدل ونقاش في المجال االقتصادي، لما تتصف به ضريبة القيمة المضافة من جدل واسع 

حث أهميته العملية من جانب توقيت إعداده، فقد تزايد االهتمام بين مؤيد ومعارض وفقًا لمزاياها وعيوبها. كما يكتسب الب
بضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن بعد األزمة المالية العالمية، ومع زيادة حالة المنافسة في بيئة األعمال على المستوى 

حول الدور الفعال لتلك الضريبة المفروضة  السعوديةفي المملكة العربية العالمي، مما دفع الباحثتان الستطالع آراء المحاسبين 
 حديثًا في توفير مصدر تمويل مستدام يساعد في تنشيط عجلة االقتصاد.

ومن أهم دوافع البحث المساهمة في توعية المستثمرين وأصحاب المصالح اآلخرين بالدور الحيوي الذي تلعبه ضريبة 
هذا البحث في تثقيف كافة فئات المجتمع بالدور الذي يجب كما يسهم  القيمة المضافة في تحسين األوضاع االقتصادية للدول.

 أن يمارسوه بحيث تنخفض مشكالت ضريبة القيمة المضافة وهو ما يسهم أيضًا في تنشيط عجلة االقتصاد.

 هدف البحث:
فروضة في يتمثل الهدف الرئيس للبحث في تعظيم مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة في ضوء الضرائب الم

 اآلونة األخيرة، ويتحقق الهدف الرئيس من خالل األهداف الفرعية التالية:
 بيان دور ضريبة القيمة المضافة في اقتصاديات الدول المطبقة لها خالل الفترات الماضية. -1
 اإلدارةواالختياري في ضريبة القيمة المضافة على العبء المفروض على  اإللزاميبيان آثار حد التسجيل  -2

 الضريبية.
 واالختياري في ضريبة القيمة المضافة على الحصيلة الضريبية. اإللزاميبيان آثار حد التسجيل  -3
 بيان أثر المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة على حجم الحصيلة الضريبية للدولة. -4

 حدود البحث:
آراء األكاديميين في البيئة السعودية مع التطرق بشكل محدود لفئة الفاحصين  استطالعيركز هذا البحث على 

الضريبيين ومدققي الحسابات، نظرًا لحداثة تطبيق الموضوع في البيئة السعودية وعدم ظهور آثاره العملية مع تلك الفئات بشكل 
  ار عينة البحث. واضح، وبالتالي فإن قابلية تعميم نتائج البحث ستكون مشروطة بضوابط اختي
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 خطة البحث:
القسم الثاني اإلطار النظري للبحث، ويتضمن القسم الثالث منهجية البحث،  تم تقسيم ما تبقى من هذا البحث بحيث يتضمن

  بينما يتضمن القسم الرابع تحليل لنتائج الدراسة، ويشتمل القسم الخامس واألخير على الخالصة والتوصيات.

 للبحث:اإلطار النظري  -2
  :ضريبة القيمة المضافة : مفهومها ، نشأتها ، ضوابط التطبيق. 2/1

ضريبة القيمة المضافة من الضرائب المفروضة حديثًا في العديد من الدول العربية، وهي إحدى نواتج التطور في  
العديد من الباحثين مع محاولة وسيتم تناول مفهومها من قبل دى أكثر من نصف قرن منذ ظهورها، األنظمة الضريبية على م

 وضع تعريف لها من قبل الباحثتين، وكذلك نشأتها وضوابط تطبيقها.
 ضريبة القيمة المضافة: مفهوم. 2/1/1

ي بتعظيم وضعها فلتحقيق مشروعات تفيد كافة فئات المجتمع وت الدوللمتطلبات  ستجابةً االضريبة تنشأ الحاجة إلى 
 ونة األخيرةآلا يف لضريبة القيمة المضافةالحاجة  تبيئة األعمال. ولقد تزايد يظل حالة عدم التأكد السائدة ف االقتصادي في

  .محور رئيسي في استقرار اقتصاديات الدول، لدورها في تخفيض عجز الموازنة وتحسين الوضع االقتصادي باعتبارها
( بأنها ضريبة 2015)محمد،  أوضححيث ، القيمة المضافةضريبة تناولت مفهوم  يوقد تعددت الدراسات الت ،هذا

تستهدف القيمة المضافة لكل منشأة، مع التعبير عنها بثمن بيع السلعة أو الخدمة التي تقدمها المنشأة، وثمن شراء المواد 
 باعتبارها المضافة ( من خالل تحديد المقصود بالقيمة2001)علي،  تناولهاوالخدمات الداخلة في انتاجها وتسويقها. كذلك 

، وعند إخضاع تلك التعديالت معين إلى شكل آخر جاذب لالستهالكتكلفة تضاف لتحويل مادة )سلعة/خدمة( من شكل 
بأنها  (Gala& Harris, 2011) يرى كل منالمضافة للمادة الخام للضريبة يظهر مفهوم ضريبة القيمة المضافة. أيضا 

ضافات المطروحة على المنتجات، على عكس ضريبة معها خالل مراحل االنتاج وفقًا لإلضريبة على االستهالك الكلي يتم ج
 المبيعات التي يتم تحصيلها عند نقطة البيع النهائي.

الفرق بين ثمن بيع السلعة أو قيمة الخدمة ( أن ضريبة القيمة المضافة هي 2011لما سبق، يرى )عوض، ستكماالاو 
 اخلة في انتاجها وتسويقها. وثمن شراء المواد والخدمات الد

نتاج اول السلع والخدمات خالل مراحل اإلويتضح من التعريفات السابقة أن الضريبة تنشأ من حاالت تحول وتد
 خدمة. المختلفة بداية من المواد الخام وحتى الوصول للشكل النهائي للمنتجات سواء في شكل سلعة أو

 ( لضريبة القيمة المضافة من خالل عدة زوايا تتمثل في : 2012من جانب آخر أشار )عبد الحليم ، 
القيمة التي يضيفها مؤدي الخدمة على تكلفة الصفقة سواء كانت مادة خام مشتراه بقصد  -الزاوية األولى:  -

 همت في جعل السلعة قابلة للبيع. التصنيع، أو بقصد إعادة البيع مضاف إليها تكاليف األجور والخدمات التي سا
 الضريبة المفروضة على القيمة المضافة للسلعة أو الخدمة.  -الزاوية الثانية:  -
فرض الضريبة على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل انتاجها  -الزاوية الثالثة:  -

  .وتداولها
الجانب  هما:أن ضريبة القيمة المضافة ترتكز على جانبين ( في نفس السياق على 2012) عبد الحليم كما أكد

والخدمات وبين سعر  بالسلع، والجانب الضريبي. فالجانب االقتصادي لها يعبر عن الفرق بين سعر البيع الخاص االقتصادي
شراء المواد الخام وعناصر االنتاج الداخلة في تصنيع السلع وتأدية الخدمات. بينما الجانب الضريبي يركز على الضريبة 

 المحسوبة على كاًل من قيمة األجور واألرباح المضافة للسلعة. 
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ضريبة تدفعها الوحدة تعبر عن  ( بأن ضريبة القيمة المضافة(Ironkwe&Peter, 2015من جانب آخر، أوضح 
االقتصادية عن القيمة المضافة للسلع والخدمات خالل مراحل انتاجها وتداولها. ومع ذلك فإن ضريبة القيمة المضافة هي 
ضريبة على المبلغ الذي ينفقه المستهلك النهائي بشكل محدد ، ويتم جمعها عند تداول السلع والخدمات في مراحل االنتاج 

 لجملة وبالتجزئة على التوالي. والبيع با

ضريبة القيمة المضافة تفرض على القيمة المضافة في كل مراحل أن  (Beram,2010) يرى عالوة على ما سبق، 
انتاج وتوزيع للسلعة. فهي ضريبة تفرض على الفرق بين المبيعات من جانب وبين واالنتاج والمدخالت من األعمال من جانب 

ضريبة القيمة المضافة بين طريقة االئتمان بالفاتورة وطريقة الخصم التي يطلق عليها طريقة تحويل  آخر . وتتعدد طرق حساب
 ضافة. األعمال وطريقة اإل

وتجدر االشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات التي يشتريها المستخدم النهائي وهي 
، كما أن تلك الضريبة تتماشى مع المبادئ التقليدية السلع والخدمات الخاضعة للضريبة تعتمد بشكل أساسي على سعر

 . (Hodzic&Celebi ,2017)للسياسات المالية التي تشمل الحياد، والكفاءة، والتأكد، والوضوح، والفاعلية 
ع من ( بأنها " نو 2018ن، خر لضريبة القيمة المضافة، أشارت )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييآوفي تعريف 

لسلع والخدمات إال المستثنى منها، وبنسبة محددة، وفي ، والتي تفرض بصفة عامة على جميع اأنواع الضرائب غير المباشرة
  -. وقد قامت الهيئة بتحديد خصائص مفهوم ضريبة القيمة المضافة فيما يلي :حاالت محددة، وذلك لتحقيق أهداف محددة"

 رة يتحمل عبئها المستهلك النهائي.ضريبة غير مباش -
األصل في تلك الضريبة أنها تفرض على جميع السلع والخدمات ، والمستثنى منها يكون ألغراض معينة ،  -

 وتتمثل االستثناءات في حالتين هما : حالة سعر الضريبة الصفري ، وحالة االعفاء من الخضوع للضريبة . 
( من قيمة توريد السلع والخدمات، وتلك النسبة أقل من النسب %5تفرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل ) -

 المطروحة على مستوى العالم. 
تفرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في مختلف مراحل سلسلة التوريد )توريد  -

 السلع والخدمات، االستيراد، التوريد المفترض(. 
 ;Hodzic & Celebi 2017 )قيمة المضافة كما أوضحه العديد من الباحثين هذا، ويرجع سبب تطبيق ضريبة ال

Ironkwe & peter,2013;De Mello,2009)  ،( إلى مواجهة االحتياجات المتزايدة من 2015محمد، ؛2015، )إبراهيم
والتي قد تترك أثرًا سلبًيا على القرارات عمال ات الطبيعة المتضاعفة على رقم األالتي ال تتحقق من خالل الضرائب ذ اإليرادات

فهي وسيلة لمكافحة  االقتصادية، كما أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر من أهم أشكال الضرائب التي تشكل اقتصاديات الدول، 
ى الفواتير الغش واستغالل فرص التكنولوجيا الرقمية بما يساعد في تحقيق الوضوح والشفافية في النظام الضريبي اعتماًدا عل

القضاء على مشاكل التهرب الضريبي ذات كذلك ، اإليراداتوطريقة خصم المدخالت من المخرجات كوسائل لتحصيل 
بمثابة وسيلة تستخدمها الدولة  لتوظيف سياستها المالية  هي تعتبرأيضا  ،االنتشار الواسع قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

 مما يجعلها مصدر إيراد آمن منتظم يتم تحصيله على فترات محددة ،األموال االجنبية بما يشجع على االستثمار وجذب رؤوس
الحكومية في وضع تنبؤات وتقديرات  لألجهزة وسيلة مساعدةالحصيلة الضريبة المحصلة عنها  تعتبرو  ،خالل السنة المالية

 تتسم بدرجة عالية من الدقة.
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ستهالك غير مباشرة حيادية ذات معدل أنها "ضريبة القيمة المضافة على تعريف ضريبة ا انحثتللباوأخيرا، يمكن  
 المدخالتعلى الجانب االستهالكي وتفرض على المخرجات )مبيعات السلع والخدمات( مع خصم الضريبة على ز واحد ترك  

 ( خالل فترات محددة". مشتريات السلع والخدمات)

فرضها على جميع فئات المجتمع دون تمييز  ، أنه يتمخصائص تلك الضريبة أن منويتضح من التعريف السابق  
بما يمكن من زيادة  يع االستثمار والحد من االستهالك%(، كما أن فرضها على الجانب االستهالكي يدفع إلى تشج5بمعدل )

خالت من الضريبة على حسابها من خالل خصم الضريبة على المدلدى المستثمرين، مع توضيح آلية  السيولة المالية
 المخرجات. 

 ضريبة القيمة المضافة: نشأة. 2/1/2
تزايد االهتمام بضريبة القيمة المضافة على المستوى الدولي في اآلونة األخيرة لدورها الكبير في رسم السياسات            

 .1918منذ عام  الرغم من تواجد أساسياتها على واقتصادهاالمالية للدول 
  Vonضريبة القيمة المضافة في العشرينات من القرن الماضي في كتابات رجل األعمال األلمانينشأت فقد 
Siemens   ًالتي ترتبت على تطبيق الضريبة المتراكمة على رقم األعمال بألمانيا بغض النظر عن القيمة  للمساوئ  نتيجة

المنشآت الكبرى ومع مرور تطبيقها في البداية على التركيز على  ، وتم1918المضافة للمنتجات وتم اقترح مفهومها عام 
٪ من إجمالي مصادرها. ثم 50 بحواليساهم الوقت شملت جميع قطاعات األعمال، وأصبحت أهم مصدر تمويل للدولة ي

من خالل تطبيقها في البداية فقط على  Maurice Laureباقتراح من 1948فرنسا عام إلى ضريبة القيمة المضافة  انتقلت
تم توسيع نطاق تطبيق تلك الضريبة ليشمل    Valery Giscardباقتراح من و  1968 عامالجملة، لكن بحلول  ومتاجراإلنتاج 

فأدخلتها البرازيل إلى  وكذلك الخدمات. ثم شاع انتشارها في مختلف دول العالم بدًءا من أواخر الستينات مبيعات التقسيط للسلع
كوريا الجنوبية هي  ، فقد كانتسياآ، وفي نفس السنة طبقتها الدنمارك وبدأ انتشارها في أوروبا و 1977أمريكا الجنوبية في عام 

افة بمعرفة الصندوق الدولي وقد استمر انتشارها حتى أواخر السبعينات، ثم حدث الدولة األولى التي أخذت ضريبة القيمة المض
ومع نهاية  وبعد تلك الفترة انتشرت مرة أخرى حتى أواخر الثمانينات والتسعينات.نتشارها لفترة تقدر بعشر سنوات، تباطؤ في ا

جنوب وعدد كبير من الدول النامية ال سيما في  تم اعتماد هذه الضريبة في جميع دول التحول االقتصادي تقريباً  2005عام 
 ,.Smart et al )دولة 136أيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حتى بلغ عدد الدول التي أدخلت تلك الضريبة بل فريقيا أ

2009). 

 ،الخمسون عامًا األخيرة( أن ضريبة القيمة المضافة من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها 2012وقد أكد )عبد الحليم،    
بلدًا حيث أنها  150أما اآلن فهي مطبقة في  الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا، ففي خمسينات القرن 

الضريبية. وعالوة على ذلك ال يزال عدد البلدان التي تعتمد هذه الضريبية آخذ  اإليراداتربع إجمالي ب بما يقارب عادةتساهم 
ها وتنفيذها. كما ساعدت ضريبة القيمة المضافة من متسعى جاهدة لتحسين تصميفأما البلدان التي طبقتها فعاًل  ،في التزايد

دولة خمس مرات عن معدلها قبل تطبيقها نظًرا ألن لها دور في توفير  193دولة من أصل  166الضريبية في  اإليراداتزيادة 
 (. Beram, 2010مصدر تمويل ثابت بتلك الدول )

أقرت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع دول المجلس في فقد  واستكمااًل لما سبق،    
تم تصديق دول المجلس لضريبة القيمة المضافة مع البدء في وضع اإلجراءات  2017، وخالل شهر فبراير لعام 2016يونيو 

بمعدل  2018بداية يناير لعام  مع لمملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافةلذا قامت ا ،الالزمة تمهيًدا لتطبيقها
 .(2017) الهيئة العامة للزكاة والدخل،  األقل عالمًيا و المعدل٪ وه5 واحد يبلغ

https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Laur%C3%A9
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 ضوابط تطبيق ضريبة القيمة المضافة: .2/1/3
دعم كافة مشروعات التنمية، يتطلب األخذ في االعتبار  إن الحاجة إلى توفير مصدر تمويل للدولة يساعدها في        

 االعتبارات التي تضمن التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة، وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي: بمجموعة من
توافر مجموعة من الكوادر البشرية تتسم بالخبرة العلمية والعملية، يمكنها العمل بنظام محاسبي أكثر تقدمًا  -

 ة تطبيق كافة اجراءات ضريبة القيمة المضافة.لكيفي

توافر درجة مقبولة من التبسيط والتوضيح في اجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حتى يمكن لكافة فئات  -
  ها.المجتمع فهم آلية التحاسب الضريبي، مع الحد من التفسيرات المتضاربة المحيطة بنظام

دارية بالدولة، لتوفير كافة البيانات المطلوبة لإلدارة زة اإلجهكافة األلي بين الجهات الحكومية و الربط اآل -
 (.2015الضريبية، بما يسهل عملية تحصيل الضريبة وخفض حاالت التهرب الضريبي )إبراهيم، 

زيادة درجة الوعي لدى كافة فئات المجتمع عن الدور الحيوي الذي يكمن من تطبيق ضريبة القيمة المضافة،  -
 االقتصادي. حسين الوضعتفي ضريبة  هذه أظهرت دورمع عقد حلقات مناقشة توضح تجارب دول سابقة 

وذلك بفرض ضريبة التأكيد على أفضلية طريقة الخصم غير المباشر عند فرض ضريبة القيمة المضافة،  -
القيمة المضافة على المدخالت وفقًا لسعر محدد، مع فرض الضريبة على المخرجات، مع اجراء خصم 
الضريبة على المدخالت من الضريبة المفروضة على المخرجات، وقد يعاب على تلك الطريقة في إنها تعمل 

(. ولكن ترى الباحثتان أن تلك 2011عوض،على زيادة العبء الواقع على المستهلك ورفع معدالت التضخم )
ضافة وطريقة ا بخالف طريقة اإلالطريقة تستخدم على نطاق واسع في العديد من دول العالم لسهولة تطبيقه

رجع لحداثة )الفاتورة(، كما أنها إن عملت على رفع معدالت التضخم في الوقت الحالي فإن ذلك ياالئتمان
تختلف في رفع العبء على المستهلك عن  يتحقق ذلك، كما أنها ال جل الطويل لنألالتطبيق، ولكن على ا

 باقي طرق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
، وذلك بفحص عدد من فواتير اري ختيمدى ربط الضريبة على أساس ا الختبارتوفير برنامج مراجعة  -

 (.1981محمد، ؛2015)إبراهيم، المشتريات والمبيعات ذات العالقة للتأكد من أن الضريبة قد تم حسابها
إعادة النظر في السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من منظور المستهلك ذو الدخل  -

المنخفض، وإتاحة فرصة لتعديل المعاملة الضريبية للسلع والخدمات محل الدراسة، بهدف إظهار الدور 
 تصادي.االجتماعي لضريبة القيمة المضافة كما يظهر دورها االق

إلزام كافة المسجلين بنظام ضريبة القيمة المضافة بإمساك كافة المستندات والفواتير والدفاتر المحاسبية ذات  -
 ( سنوات من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها. 6الصلة باألنشطة الخاضعة للضريبة لمدة ال تقل عن )

الذين يحاولون التالعب بضريبة القيمة  ينولمإتاحة فرصة رفع سعر الضريبة وفرض غرامات رادعة للم -
 المضافة للتهرب الضريبي، حتى يمكن القضاء على تلك الحاالت  في المستقبل القريب.

سليم للمدخالت الفحص اللتحقيق  ،التحقق من تاريخ إصدار الفاتورة ورقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد  -
 ئب واجبة الرد.الضراو والمخرجات لحساب الضريبة واجبة السداد 

حتى يمكن توفير الدعم  وبناء على ما سبق، فإن فرض ضريبة القيمة المضافة يتطلب مراعاة كافة الضوابط السابقة
لكافة المشروعات من تعليم وصحة وأمن، مع ضرورة توخي الحذر عند تطبيق طريقة الخصم في حساب ضريبة القيمة 

في حالة وجود مبالغ تستحق الرد، لتالفي المشكالت التي تعرضت لها بعض الدول المضافة واجبة السداد وكيفية رد الضريبة 
 .غيرهااألوائل في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة مثل فرنسا وألمانيا و 
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 القياس المحاسبي لضريبة القيمة المضافة: 2/2 -
ضريبية، ضريبة المخرجات، لالفاتورة اإن تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة يتطلب توافر أربعة عناصر تتمثل في؛ 

؛ 2015) ابراهيم،ضريبة المدخالت، وملخص ضريبة القيمة المضافة. وسيتم التعرض لكل منها بشيء من التفصيل كالتالي
 :(2015؛ الهيئة العامة للزكاة والدخل، 2015محمد،

 الفاتورة الضريبية: -
تحريرها عند اجراء عملية البيع، على أن تشتمل الفاتورة على تمثل الفاتورة وسيلة إثبات صفقة البيع، حي يتم 

رقمها المسلسل وتاريخها، وأسم المكلف وعنوانه ورقم التسجيل الخاص به، كذلك أسم المشتري وعنوانه ورقم 
التسجيل الخاص به، مع بيان تفصيلي للمنتج محل صفقة البيع من كمية وسعر وقيمة، وأخيرًا القيمة 

 فاتورة.االجمالية لل
 ضريبة المخرجات: -

 هي ضريبة يتم خصمها من المشتري عند بيع المنتج ) سلعة/ خدمة( خاضعة للضريبة.
 ضريبة المدخالت: -

تعبر عن الضريبة المدفوعة على المشتريات المستخدمة في منتجات تخص نشاط الشركة وخاضعة للضريبة، 
لضريبة من ضريبة المخرجات أن تكون مرتبطة ويتم خصمها عند اجراء عملية بيعها، ويشترط لخصم تلك ا

 بنشاط الشركة وكذلك ارتباطها بمبيعات خاضعة للضريبة.
 ضريبة القيمة المضافة:ملخص  -

يمثل الملخص المخرج النهائي لضريبة القيمة المضافة حيث يوضح إجمالي قيمة المبيعات والمشتريات بدون 
المبيعات)المخرجات(، الضريبة على المشتريات) المدخالت( القابلة ضريبة، ضريبة القيمة المضافة على 

للخصم، وكذلك التسوية المحاسبية بالخصم واالضافة، وأخيًر الضريبة المطلوب سدادها من المكلف بعد 
 الخصم.

 يلي:ول إليه بإحدى طريقتين كما صلو امن جانب أخر فإن تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة واجبة السداد يمكن 
 الخصم المباشر:طريقة  -

تقوم تلك الطريقة بخصم قيمة مبيعات ومشتريات أول الفترة من إجمالي قيمة المبيعات في نهاية الفترة، وبعد ذلك يتم 
 .(2015)محمد،  (De Mello, 2009)فرض الضريبة على الفرق بين القيمتين

على المكلف بالضريبة، كما ال تتطلب إظهار قيمة  تتميز تلك لطريقة بسهولة التطبيق في تحديد الضريبة المستحقة
؛ 2015ختلفة، كذلك تحافظ على إعفاء المقرر للمول في مراحل االنتاج والتوزيع ) محمد،مى فواتير المبيعات اللالضريبة ع

 (.2017عبد الرحمن، 
ل الفترة معفية أم خاضعة إال أن هذه الطريقة يعاب عليها في أنها ال تأخذ في اعتبارها إن كانت قيمة مبيعات أو 

للضريبة، وإن كانت خاضعة للضريبة فهل سعر الضريبة الخاص بها مرتفع أم منخفض، وبالتالي فهي ال تراعي االعفاءات 
 (.2017؛ عبد الرحمن، 2015الضريبية المقررة للممول، وكذلك فإنه من الصعوبة تطبيق تلك الطريقة شهريًا) محمد،

 :طريقة الخصم غير المباشر -
فرض ضريبة على المخرجات، ويتم خصم وفقًا لهذه الطريقة يتم فرض ضريبة على المدخالت بسعر محدد ثم 

الضريبة األولى من الثانية، بمعنى أخر تحسب ضريبة على القيمة المضافة للمخرجات)المبيعات( في أي مرحلة من مراحل 
 ,De Mello)د خصم الضريبة التي سددها الممول في مرحلة سابقةتداول المنتج، على أن يتم توريدها لهيئة الدخل والزكاة بع

 (.2015)محمد،  (2009



10 

 

وتتميز تلك الطريقة بأنها توضح العبء الضريبي بدقة في كل مرحلة من مراحل االنتاج والبيع والتوزيع، مع سهولة 
الطريقة نظرًا لعمليتها وإمكانية حسابها حساب الضريبة على السلع المستوردة والمصدرة، كما أن معظم الدول تفضل هذه 

 (.2017؛ عبد الرحمن، 2015) محمد،أسبوعيًا أو شهرياً 
لكن يعاب على هذه الطريقة في أنها تتضمن أخطاء حسابية في مبلغ الضريبة بسبب أنها تتطلب بيانقيمة الضريبة 

والتوزيع، كما أنها تزيد من عبء الضريبة على على فواتير مبيعات السلع والخدمات في جميع المراحل االنتاجية والبيع 
 (.2015) محمد، المستهلك ورفع معدالت التضخم

 القيمة المضافة: الناجمة عن تطبيق ضريبةالتداعيات االقتصادية . 2/3
إن التخوف من اضطراب الخطط االقتصادية والمالية ألي دولة عند إجراء أي تعديل ضريبي أو فرض ضريبة            

جديدة، يتطلب إلقاء النظر على اآلثار االقتصادية المتوقع حدوثها من تلك التعديالت أو فرض الضرائب الجديدة، حتى يمكن 
العامة للدولة، ومن ثم سيتم التعرض لبعض التداعيات االقتصادية االستعداد لعالجها وضمان توافر مصدر مستمر لإليرادات 

 (، 2013،الهويمل؛  2015 ؛ محمد،2015إبراهيم، ؛ 2016مطر، )الكتابات التي وردت في العديد من 
(Gendron, 2016; Ironkwe& Peter, 2015;De Mello, 2009) :والتي تتمثل فيما يلي 

في العديد من كما يظهر )صفر(،  لخضوع عملياتها للضريبة بالمعدل ة،تنشيط حركة الصادرات والسوق الحر  -
الدول مثل بريطانيا، مما يشكل دعم قوي لتجارة الصادرات وخدمة المنتجات المحلية للمنافسة في األسواق 

 العالمية.
على تشكل أداة لحماية االنتاج المحلي من منافسة االنتاج االجنبي، حيث تفرض الضريبة بفئة عالية  -

)السجائر  على االنتاج المحلي الذي قد يضر بالصحة العامة وكذلك فرضها بمعدل مرتفع المنتجات االجنبية،
 .استهالكهاوالمشروبات المحتوية على الكافيين( للحد من 

تحقيق درجة من التوازن بين حركة العرض والطلب عند زيادة الطلب عن مستوى العرض، بفرض ضريبة  -
 بالبالد. اقتصاديعلى السلعة محل االستهالك بفئة تحقق ذلك الهدف، مما يساعد في إحداث موجات رواج 

 ارتفاعسيساهم في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة دون أن يقابلها زيادة مباشرة في مستوى األجور  -
األسعار، ويدفع التجار للبيع خارج الفاتورة لمساعدة فئات من المجتمع ترغب في الحصول على أسعار 

ما بخارج الخزينة العامة  اإليراداتتسرب جزء من  وبالتاليمنخفضة، مما يتسبب في زيادة معدالت التضخم، 
%( بالنسبة للسلع ذات 5 -3وى يتراوح بين )ولكن مع خفض الضرائب لمست ،يقلل من جدواها االقتصادية

من قبل األجهزة الحكومية المختصة يمكن الحد من جراء رقابة مستمرة على األسواق إاالستهالك المتزايد و 
 التضخم.

ثر االقتصادي السعودية قد عالجت ذلك األفي المملكة العربية أن األجهزة المسئولة  إلى شارة في هذه النقطةونود اإل
%( مع صرف بدالت تساعد 5منخفض وهو ) معدلمن خالل فرض الضريبة ب ، وذلكبداية تطبيق ضريبة القيمة المضافةمع 

 ذوي الدخل المنخفض من مواجهة عبء الضريبة المفروضة عليهم. عفئات المجتم
 ارات.، مما ينعكس على انخفاض حجم االستثملالستهالكوتوجيه الجزء األكبر من الدخل  االدخارالحد من  -

ثر السعودية قد تعامل مع ذلك األفي المملكة العربية شارة في النقطة السابقة أن نظام ضريبة القيمة المضافة ونود اإل
بما يمكن فئات المجتمع ككل من توفير دخل يمكن ادخاره  ،االقتصادي من خالل فرض أقل معدل لضريبة القيمة المضافة

 ت متتالية بالعجلة االقتصادية.يساهم في توفير موارد مادية تدار مرا
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القائم على المعامالت النقدية الورقية، وبالتالي تعزيز الشفافية للمشاركين  واالقتصادقتصاد الظل الحد من ا -
 بالسوق.

ال يحمل ضريبة قيمة مضافة  المعفىالصفري للضريبة، فالمشروع  معدلاإلعفاء من الضريبة في مقابل ال -
ضريبة القيمة المضافة، على  باستردادمشترياته( وال يسمح له بة على مدخالته)يعلى مبيعاته ولكن يدفع ضر 

 )صفر( فال يوجد ضريبة على المبيعات وفي نفست التي يفرض عليها الضريبة بالمعدل عكس المشروعا
ضريبة القيمة المضافة التي دفعها على مدخالته. وقد يدفع ذلك األمر البعض إلى  استردادالتوقيت يحق له 

 رفع أسعار السلع والخدمات لتعويض ضريبة القيمة المضافة المدفوعة وغير المستردة. 
ثر االقتصادي يحتاج إلى إعادة النظر فيه حتى يمكن تحقيق الفائدة إن األ إلى شارة في النقطة السابقةونود اإل

على رفع درجة الوعي الضريبي للمتعاملين في تلك الضريبة العمل في نفس الوقت المرجوة من ضريبة القيمة المضافة، و 
ودورها في توفير مصدر إيرادات عامة للدولة، للحد من مشكالت التهرب الضريبي التي تنتج من حالة االعفاء من ضريبة 

 القيمة المضافة.
 المضافة مع الضرائب األخرى:قيمة اختالفات ضريبة ال. 2/4

ضرررررررريبة المبيعرررررررات وضرررررررريبة ا مرررررررن الضررررررررائب األخررررررررى مثرررررررل إن ضرررررررريبة القيمرررررررة المضرررررررافة تختلرررررررف عرررررررن غيرهررررررر          
الرررررررردخل فرررررررري خصائصررررررررها وطريقررررررررة فرضررررررررها وكيفيررررررررة تحصرررررررريلها وكررررررررذلك العرررررررربء الخرررررررراص بهررررررررا، وسرررررررريتم التعرررررررررض لتلررررررررك 

 االختالفات بشيء من التفصيل.

 :ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات اختالف .2/4/1
أن ضريبة المبيعات تفرض على قيمة السلع بالكامل  تختلف ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات، حيث 

االنتاج  التي مرت بها السلع والخدمات خاللستعكس عدد المراحل الضريبية  منتجاتوبالتالي فإن الضريبة المحصلة على ال
. من جانب آخر فإن ارتفاع األسعار وزيادة العبء على الطبقات الفقيرةدي إلى تراكم الضريبة في النهاية مع بما يؤ  ،والتوزيع

مما قد يشوه تخلق حافزًا واضحًا للمنشآت للتكامل رأسيًا في أنشطتها من أجل استبعاد المراحل الخاضعة للضريبة، تلك الضريبة 
على القيمة المضافة تفرض على  خسائر حقيقية. بينما الضريبة ألمر الذي ينجم عنها اختيار المنشآت للشكل التنظيمي

عند كل مرحلة من مراحل االنتاج والتوزيع، مما يؤدي إلى توزيع العبء الضريبي على كافة  منتجاتضافات المتتالية لقيمة الاإل
يجعلها أكثر حيادية مما يساعد في تخفيف العبء المراحل بتوزيع عادل يتماشى مع القيمة التي أضافتها كل مرحلة، بشكل 

 (2015)محمد، الضريبتين متساوية كال من محققةالحصيلة ال. وعلى الرغم من كل االختالفات السابقة إال أن الضريبي
(Smart& Bird, 2009) . 

( أن التهرب الضريبي في ظل ضريبة القيمة المضافة ينخفض بدرجة كبيرة عنه مع 2012 ،كما أوضح أيضا )عبد الحليم
تطبيق ضريبة المبيعات، نظرًا ألن كل فاتورة خالل مراحل االنتاج تعبر عن إقرار عام يتعلق بااللتزام الضريبي واجب السداد 

 على الزيادة في الحصيلة النقدية.مبيعات التي ال تتطلب أي فاتورة وتستند فقط ال ضريبة بشكل يختلف عن

ويستخلص مما سبق أن ضريبة المبيعات ضريبة تراكمية تفرض مرة واحدة عند عملية البيع النهائي للمستهلك ويخرج عنها 
ويظهر بها  منتجالعديد من السلع والخدمات، على عكس ضريبة القيمة المضافة التي تفرض في كل مرحلة من مراحل توريد ال

وبالتالي فإن فرض ضريبة القيمة المضافة بهذا الشكل يساعد الدولة في الحصول على  ضريبي بشكل واضح.الخصم ال
بينما ضريبة  للمستهلك النهائي بما يتالءم مع أساس االستحقاق. منتجضطر لالنتظار لحين بيع التالضرائب بشكل مبكر وال 

للمستهلك النهائي مما يعمل على تأجيل حصيلة الضريبة  منتجلالمبيعات تحتاج في تحصيلها إلى االنتظار حتى يتم بيع ا
 يؤثر على حركة التنمية االقتصادية. وبالتالي
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 :اختالف ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة الدخل.2/4/2
تختلف عن ضريبة الدخل في مجموعة من  أن ضريبة القيمة المضافة( 2001علي، ؛ 2015السلطان، ؛2015يرى)محمد،

 :تتمثل في التالي العناصر
 تفرض ضريبة الدخل على أرباح االعمال. بينماعمال ضريبة القيمة المضافة على رقم األوحدة النشاط حيث تفرض  -
مرة واحدة في نهاية السنة تفرض تتنوع ضريبة القيمة المضافة حسب مراحل تداول السلع والخدمات على عكس ضريبة الدخل  -

 للضريبة.عندما يتحقق الدخل الخاضع 
 يتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة المستهلك بينما يتحمل عبء ضريبة الدخل صاحب العمل. -
 .السنة نهاية عمال خالل السنة على عكس إقرار ضريبة الدخل يكون مرة واحدة فيتتنوع مواعيد تقديم اإلقرار الخاص برقم األ -
 صيل واحد لضريبة الدخل في السنة التي تلي سنة تحقق الدخل.التحصيل باستمرار لضريبة القيمة المضافة خالل السنة وتح -
واحد تصاعدي أو  لها معدل%، معدل صفري، إعفاء( بينما ضريبة الدخل 5 معدل) معدلأكثر من لها ضريبة القيمة المضافة  -

 نسبي.
 .أكثر تبسيطًا في ضريبة الدخل جراءات اإل القيمة المضافة بينما تكون  إجراءات أكثر تعقيدًا لضريبة -

 المحصلة يؤدي إلى ارتفاع ضريبة الدخل اإليرادات حجم وتجدر االشارة إلى أن انخفاض التكاليف وما يقابله من ارتفاع
 من الضرائب. ممكن على عكس ضريبة القيمة المضافة التي تستند إلى زيادة مدفوعات فئات المجتمع لتحصيل أكبر قدر

 واألضرار الناجمة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة:المنافع  .2/5
 المنافع الناجمة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة: .2/5/1

تشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر تمويلي ال يمكن تجاهله في اقتصاديات العديد من الدول، وقد تزايدت الحاجة 
باعتبار ما تحققه بمثابة وسيلة  وازدياد حالة المنافسة على المستوى الدولي ،إليها في الوقت الراهن مع تذبذب أسعار النفط

 ,Hodzic& Celebi, 2017;Gendron )الباحثينوتتمثل المنافع التي عرضها العديد من  .لتحقيق االستقرار االقتصادي
2016; Ironkwe& Peter, 2015;Gala& Harris, 2011; Toder& Rosenberg, 2010; Bickley, 2008)  

 ( فيما يلي:2001علي،  ؛2008حماد، ؛ 2015؛ محمد، 2015)إبراهيم، 

 تساعد في خلق فرص عمل جديدة من خالل إنشاء مهن جديدة في مجال المحاسبة. -
 ضريبة حيادية يخضع لها جميع المستهلكين دون تمييز. -
عام  خاللالقيمة المضافة  تساعد في توفير حصيلة مالية من الموارد السيادية للدولة، فقد ساهمت ضريبة -

من % 15بنسبة في مقابل مساهمة الضرائب األخرى  إجمالي إيرادات فرنسا من% 44بحوالي  2006
 .اإليراداتإجمالي 

تعجيل حركة االستثمارات الالزمة لتعزيز البنية التحتية، وذلك من خالل توسيع نطاق الخصم فيما يشمل  -
 االستهالكية.السلع الرأسمالية باإلضافة للسلع 

شديدة الحساسية  اإليراداتتنويع الهيكل الضريبي الذي أدى بدوره إلى التنويع االقتصادي، مع زيادة مصادر  -
 .اإليراداتثارها من جانب حجم آللمتغيرات االقتصادية نتيجة سرعة ظهور 

ا وخاصة العمل على تخفيض االستهالك من خالل رفع أسعار السلع بما يؤدي إلى خفض الطلب عليه -
 بالنسبة للدخول التي ال تتناولها الضرائب المباشرة.
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تساعد في زيادة حجم االنتاج في المجتمع حيث يقوم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بزيادة العمل  -
 لتعويض النقص بالقوة الشرائية لدخولهم الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

رب الضريبي، وذلك لما يقدمه نظام الخصم الضريبي للمنتجين أو التجار أو تساعد في تقليل االزدواج والته -
المستوردين بالكشف عن مدخالتهم، حيث ال يمكن خصم الضريبة على المدخالت التي تم سدادها إال في 
حدود الضريبة المبينة في الفواتير والمستندات التي يحتفظ بها والتي توضح الضريبة التي قام بسدادها 

 واجب خصمها من الضريبة الملتزم بسدادها.وال
دعم المستوى التنافسي للدولة في األسواق الخارجية من خالل دعم المعدل الصفري على الصادرات، بما  -

 يساعد في خصم الضريبة على المدخالت التي تتعلق بتلك الصادرات مع إمكانية ردها.
 .والتوزيع المراحل المختلفة بسلسلة االنتاج خالل Tax Incidencesيةالضريبالحفاظ على الحادثة  -
مساعدة الدول في االتجاه لمصادر أخرى للدخل للحد من االعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل  -

 الحكومي، فتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكبر مصادر الدخل بعد النفط والغاز.
 ة:األضرار الناجمة عن تطبيق ضريبة القيمة المضاف .2/5/2

 ,De Mello) ، (2015، إال أن هناك بعض الباحثين )محمد، وعلى الرغم من المنافع التي تم التعرض إليها مسبقاً       
 أوضحوا أن هناك بعض األضرار الناجمة عن تطبيقها تتمثل فيما يلي: (2009

تحقيق ميزة تنافسية مع تمثل عبء إضافي على شركات القطاع العام التي تلتزم بتطبيقها، مما يحرمها من  -
 القطاع الخاص الذي يمتلك خبرات خارقة في االلتفاف على القوانين مما يضر بالمستهلك في نفس الوقت.

التعقيد من الناحية التطبيقية حيث تحتاج إلى نظام محاسبي متقدم يتطلب مزيد من التدريب على كيفية  -
 استخدامه في حصر كافة الخاضعين لتلك الضريبة.

 اإلدارةتناسب إيراداتها مع تكلفة تحصيلها نتيجة ارتفاع أعداد المكلفين وخفض حد التسجيل بما يرهق ال ت -
 الضريبية عند تطبيق إجراءات الفحص والمراجعة.

 قد تؤدي إلى زيادة األسعار وظهور موجات من التضخم في االقتصاد عند بداية تطبيقها. -
الضريبة إلى انخفاض الطلب على االستهالك مما يصيب قد يتسبب ارتفاع األسعار الناجم عن فرض  -

 االقتصاد بحالة من الركود.
 الضريبة تكاد تكون إلزامية حيث تفرض على جميع السلع ألغراض توزيع الدخل. -

وترى الباحثتان أن العيوب السابقة ال تمثل عيوب جوهرية في ضريبة القيمة المضافة، بل هي مجموعه من اآلثار 
تتالشى تلك اآلثار السلبية،   نظام جديد، ومع مرور الوقت ومراعاة بعض الضوابط أي ؤقتة التي قد تنجم عن تطبيقالسلبية الم

كما أنه من المالحظ أن المنافع التي توفرها ضريبة القيمة المضافة تفوق األضرار الناجمة عنها، مما يدعم تأييد تطبيقها مع 
حتى ال تتراكم تلك اآلثار وتتحول إلى ضرر حقيقي وذلك ، بشكل متوازي مع تطبيقهامحاولة عالج اآلثار غير المرغوب فيها 

 يجعل فئات المجتمع تواجهها بأساليب غير أخالقية.
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وتجدر اإلشارة إلى أنه مع تطبيق نظام حديث البد من توافر آليات سريعة تعالج األضرار الناجمة عنه، حتى يلقى 
ضرار من خالل مجموعة من هو ما يسري على ضريبة القيمة المضافة، ويمكن معالجة األالقبول من كافة أطياف المجتمع، و 

 الحلول المتمثلة فيما يلي:

عفاء في ضريبة القيمة المضافة بما يساعد في تحقيق رضا للمكلفين الخاضعين العمل على الحد من نطاق اإل -
 للضريبة.

 الضريبية. اإلدارةبما يساعد في تخفيف العبء الواقع على  اإللزاميرفع حد التسجيل  -
 يساعد في الحد من تعقيد نظام ضريبة القيمة المضافة. بما تحسين التجارة االلكترونية في السوق  -
 الضريبية. اإلدارةوضع إجراءات عمل واضحة ومبسطة في التعامل مع  -
 لكيفية رد الضريبة.وضع إجراءات واضحة محددة في شكل عدة خطوات متتالية  -

زت بشكل رئيسي ك  على ضريبة القيمة المضافة ر تمت  يمعظم الدراسات الت ، إلى أنوتخلص الباحثتان مما سبق  
 .تحليل الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. ولم تتطرق بشكل وافي ليضاح مزايا ضريبة القيمة المضافة وعيوبهاإعلى 

إضافة  يعد هذا البحث لذلك دراسة وتحليل ونقاش، زال محلي ال ذيضريبة القيمة المضافة ال ونظرًا لحداثة موضوع
من تحليل لبعض جوانب ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الوضع االقتصادي للدول  يتناولهالسابقة لما  للدراسات حقيقية

 . السعوديةفي المملكة العربية المطبقة لها وخصوصًا 
لضريبة القيمة المضافة، ويمكن آراء األكاديميين في بعض جوانب الالئحة التنفيذية  باستطالع الباحثتان ستقوم لذا،

  التساؤالت التالية للبحث: قالمضافة اشتقاللباحثتان من استقراء الدراسات السابقة وتحليل الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة 

لضريبة القيمة المضافة  في الالئحة التنفيذية اإللزامي المحدديؤدي حد التسجيل هل  : التساؤل األول
 ؟الضريبية اإلدارةإلى  تخفيض العبء على 

لضريبة القيمة المضافة  في الالئحة التنفيذيةيؤدي حد التسجيل االختياري المحدد هل  : الثاني التساؤل
  ؟ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى

 ؟يعمل المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة على انخفاض الحصيلة الضريبية هل  : الثالث التساؤل
 :منهجية البحث -3

في بيئة األعمال السعودية، وذلك  للوصول إلجابات مناسبة لتساؤالت البحث استطالعية إجراء دراسة قسميتناول هذا ال         
بيئة، تلك الفي  التطبيق ضريبة القيمة المضافة مناسبل الالئحة التنفيذيةفي  اإللزامي المحددذا كان حد التسجيل إلتحديد ما 

لزامي يتطلب األمر تعديل حد التسجيل اإلدارة الضريبية أم ضريبية تفوق العبء الواقع على اإلتحقيق إيرادات  يساعد في ماب
في المحدد ية حد التسجيل االختياري ، وكذلك مدى نفعبما يجعله يحقق الهدف المرغوب فيه في زيادة الحصيلة الضريبية

يرادات الضريبية ارة الضريبية بشكل يتالشى معه اإلدمزيد من العبء على اإل إلقائه أو عدم نفعيته من خاللالالئحة التنفيذية 
 الحصيلة على حجم%( 5، وكذلك تحديد مدى تأثير المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة المحدد عند )المحققة عنها

 للبحث.  ي الجانب النظر  يضوء ما تم التوصل إليه ف يف ،الضريبية المحققة
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 عينة الدراسة:. 3/1
في كل من القطاع الخاص  في مجال المحاسبة، وكذلك المحاسبيناألكاديميين يتكون مجتمع الدراسة من كل من : 

 السعودية.المملكة العربية العامة  للزكاة والدخل في  هيئةبالوالموظفين  والعام
نظرًا لصعوبة تحديد إطار طبقات عينة الدراسة، فقد تم اإلعتماد على معادلة حجم العينة  لمجتمع غير محدود هذا، و 

 .الفئات السابقةمن 
 والترى ترنص علرى : أنره إذا   Central Limit Theory نظريرة النهايرة المركزيرةعتمراد علرى وبنراء علرى مرا سربق، ترم اال

، أمرا  ن حجمهرا سروف تخضرع للتوزيرع الطبيعريفإن العينة المسرحوبة أيرا كرا  البحث يخضع لتوزيع طبيعيتمع موضع المجكان 
ردة  كلما اقتررب ( مف30كلما زاد حجم العينة المسحوبة عن حجم ) هفإن محل البحث اليخضع للتوزيع الطبيعي إذا كان المجتمع

تقردير و  منهم المستقصى وآراء ، لذلك تم دراسة إتجاهات (Bartlett et al., 2001)توزيع العينة المسحوبة من التوزيع الطبيعى
 بناء على المعادلة التالية:  معالم معادلة حجم عينة البحث
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 n                              حجم العينة المطلوب دراستها
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 :االستطالعية. آلية الدراسة 3/2
االستبيان كوسيلة لجمع البيانات وقد تم تصميمها بحيث تحتوي على قسمين أساسيين  تم االعتماد على أسلوب قائمة      

 هما:
للتأكد من مدى  مقدمي االستبيانمعلومات عن القسم األول: يحتوي على مجموعة من األسئلة التي تختص ب -

 على أسئلة القائمة. لإلجابة مناسبتهم
 الدراسة. تساؤالتالقسم الثاني: يحتوي على مجموعة من األسئلة التي تساعد في اختبار  -

أن يختار إجابة واحدة من خمس  مقدم االستبيانبنهايات مغلقة، بحيث يجب على  سئلةهذا، وقد تم تصميم األ
 ذي الخمس نقاط. مقياس ليكرتإجابات يكون لكل منها وزن رقمي اعتمادا على 
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 :حصائية المستخدمة. األساليب اإل3/3
: لقياس ثبات محتوى متغيرات الدراسة، وتقييم مصداقية مجموعة من Cronbach’s Alphaلفاكرونباخ أمعامل الثبات  -

، وعدم وجود تحيز أو تحريف االستطالعيةالعبارات التي تقيس كل متغير، وذلك لبحث مدى االعتماد على نتائج الدراسة 
 تعميم النتائج. إلمكانيةبالنتائج عند التحليل مما يؤدي 

، وتشتمل على كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف :(SPSS)حصائية الوصفيةالمقاييس اإل -
 للتعرف على سمات وخصائص عينة الدراسة.

 .بحثال تساؤالتل بالنسبة معنوية الفروق بين عينة ومجتمع الدراسة لقياس: One Sample t- testاختبار  -
قياس الصدق البنائي للمقاييس  : يهدف إلىConfirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي معامل -

المختلفة التي تم بناؤها في ضوء الدراسات السابقة بناء على معايير إحصائية معينة، بهدف قياس الصدق 
 .Discriminate Validityوالصدق التمييزي   Convergent Validityالتقاربي

 :نتائج البحث تحليل -4
 :االستطالعيةثبات وصدق محتوى متغيرات الدراسة   .4/1

 قياس( 1جدول رقم )يتضح من  وهذا ما قامت الباحثتان باستخدام معامل الثبات الفاكرونباخ لقياس ثبات محتوى أبعاد الدراسة،
 باستخدام الضريبية والحصيلة المحققة اإلدارةدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على عبء  تساؤالتل الذاتيالثبات والصدق 

الضريبية  اإلدارةمتغيرات دراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على  عبء  جماليإلأن معامل الفاكرونباخ ،  معامل الفاكرونباخ
 الذاتييدل على الثبات المرتفع لعينة الدراسة، األمر الذى انعكس أثره على الصدق  ( مما0.903والحصيلة المحققة قد بلغ )

 اإللزامي المحددحد التسجيل  عالقة معنوية بينالدراسة األول الذي ينص على وجود  تساؤلهذا وقد حقق  ،(0.950حيث بلغ )
 تساؤل(، يليه 0.830أعلى درجة ثبات بمعامل ثبات  قيمته ) الضريبية اإلدارةضريبة القيمة المضافة وانخفاض العبء على ب

بمعامل  الواحد لضريبة القيمة المضافة وانخفاض الحصيلة الضريبية.المعدل  عالقة بين الدراسة الثالث الذي ينص على وجود
حد التسجيل االختياري  عالقة معنوية بينالدراسة الثاني الذي ينص على وجود  تساؤلبينما حقق  ، (0.820ثبات  قيمته )

 .(0.795بمعامل ثبات  قيمته ) المحدد بضريبة القيمة المضافة وارتفاع الحصيلة الضريبية
الضريبية  اإلدارةدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على عبء  لتساؤالتقياس الثبات والصدق الذاتي ( 1)جدول رقم

 .معامل الفاكرونباخ باستخدام والحصيلة المحققة
 حصائية الوصفية:. المقاييس اإل4/2

 دراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة  تساؤالت م
 الضريبية والحصيلة المحققة اإلدارةعلى عبء 

عدد 
 العبارات

معامل 
 الثبات

معامل 
الصدق 
 الذاتي

إلى تخفيض  بضريبة القيمة المضافة  اإللزامي المحدديؤدي حد التسجيل  1
 الضريبية اإلدارةالعبء على 

7 0.830 0.911 

إلى ارتفاع  يؤدي حد التسجيل االختياري المحدد بضريبة القيمة المضافة  2
 .الحصيلة الضريبية

7 0.795 0.891 

 0.905 0.820 8 الواحد لضريبة القيمة المضافة على تخفيض الحصيلة الضريبية.يعمل المعدل  3
 0.950 0.903 22 االجمالي
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 ألدنى لخبرة الذين قاموا بتعبئةبالنسبة للقسم األول من أقسام قائمة االستبيان فقد أوضحت البيانات أن الحد ا
" خمس سنوات" وتزايدت هذه الخبرة حتى وصلت عند البعض " بخمس عشر سنة وأكثر" مما يدل على خبرة القائمين  االستمارة

 .كما سيتضح في الجزء التالي يساعد على الثقة عند اختبار الفروضم بما واالعتداد بآرائه االستمارة تعبئةب
 األول: تساؤلالمقاييس االحصائية الوصفية لل .4/2/1
 اإلدارةضريبة القيمة المضافة إلى تخفيض العبء على في الالئحة التنفيذية ل اإللزامي المحدديؤدي حد التسجيل هل "
أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد ، األول الدراسة لتساؤل الوصفية اإلحصاء( 2) جدولكما هو موضح في  "؟ ضريبيةال

ضريبة القيمة المضافة ل في الالئحة التنفيذية اإللزامي المحددأظهرت اتجاهًا عامًا نحو الموافقة على وجود تأثير لحد التسجيل 
وقد  ، %(20.89قدرة ) ي معيار  اختالفمل ( وبمعا3.59قدرة ) يالضريبية، وذلك بمتوسط حساب اإلدارةعلى انخفاض عبء 

نفيذية مناسب للتطبيق في في الالئحة الت لمدرجا اإللزاميكان من أكثر العبارات أهمية في اإلجابة على الترتيب:  حد التسجيل 
 اإللزاميخفض حد التسجيل   يخدم صغار التجار، أن عمال السعودية، ارتفاع حد التسجيل عن هذا المستوى يمكنبيئة األ

كافة الممولين الخاضعين يؤدي إلى صعوبة حصر  اإللزاميخفض حد التسجيل  ،لضريبيةا اإليراداتاعد في انخفاض يس
وذلك بمعامالت  ئحة نظام ضريبة القيمة المضافة،عما هو وارد في ال اإللزاميمدى تأييد خفض حد التسجيل  ، للضريبة

 %( على التوالي.30.32) ،%(29.86) ،%(29.53) ،%(28.69) ،%(27.82اختالف معيارية مقدارها )
: حرررد يعلرررى موافقرررة مفرررردات عينرررة البحرررث هررر( أيضرررًا أن أقرررل العبرررارات التررري حرررازت 2كمرررا يتضرررح مرررن الجررردول رقرررم )

، يسراعد رفرع حرد لنسربة لرإلدارة الضرريبية المسرؤولةداريرة باد فري تحقيرق وفرورات فري المروارد اإلالتسجيل المحدد في الالئحة يساع
، وقرد كانرت ضرافة فري انخفراض الحصريلة الضرريبيةهو وارد في الالئحة التنفيذية لنظرام ضرريبة القيمرة المعما  اإللزاميالتسجيل 

 %( على الترتيب.30.67، )%(30.34لهذه العبارات مقدارها ) معامالت االختالف المعياري 
 الدراسة األول تساؤلاإلحصاء الوصفية ل (2)جدول

المتوسط  العبارات م
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف 

المدرج في الالئحة التنفيذية مناسب للتطبيق في  حد التسجيل اإللزامي 1
 بيئة االعمال السعودية.

3.67 1.021 27.82 1 

 2 28.69 0.944 3.29 ن يخدم صغار التجار.أارتفاع حد التسجيل عن هذا المستوى يمكن  2

لموارد يساعد في تحقيق وفورات في احد التسجيل المحدد في الالئحة  3
 دارية بالنسبة لإلدارة الضريبية المسؤولة.اإل

3.83 1.162 30.34 6 

عما هو وارد في الئحة نظام  مدى تأييد خفض حد التسجيل اإللزامي 4
 ضريبة القيمة المضافة.

3.49 1.058 30.32 5 

الممولين يؤدي إلى صعوبة حصر كافة  خفض حد التسجيل اإللزامي 5
 الخاضعين للضريبة.

3.52 1.051 29.86 4 

 3 29.53 1.119 3.79 يساعد في انخفاض اإليرادات الضريبية. خفض حد التسجيل اإللزامي 6

عما هو وارد في الالئحة التنفيذية  يساعد رفع حد التسجيل اإللزامي 7
 لنظام ضريبة القيمة المضافة في انخفاض الحصيلة الضريبية.

3.59 1.101 30.67 7 

 - 20.89 0.751 3.597 المتوسط العام
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 الثاني: تساؤلالمقاييس االحصائية الوصفية لل .4/2/2
كما  "؟ ارتفاع الحصيلة الضريبية ضريبة القيمة المضافة إلى ل في الالئحة التنفيذيةيؤدي حد التسجيل االختياري المحدد هل "

أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهًا عامًا ، الثاني الدراسة تساؤلل الوصفية اإلحصاء( 3) جدوليتضح من 
ضريبة القيمة المضافة على ارتفاع ل في الالئحة التنفيذيةنحو الموافقة على وجود تأثير لحد التسجيل االختياري المحدد 

%(، وقد كان من أكثر 20.25قدرة ) ي معيار  اختالف( وبمعامل 3.68قدرة ) يصيلة الضريبية، وذلك بمتوسط حسابالح
العبارات أهمية في اإلجابة على الترتيب:  ارتفاع حد التسجيل االختياري عما هو محدد بنظام ضريبة القيمة المضافة يخفض 

الضريبية ، حد  اإليراداتالحصيلة الضريبية، عدم وجود حد للتسجيل االختياري بنظام ضريبة القيمة المضافة يقلل من 
الضريبية المسؤولة، يسمح  اإلدارةيل االختياري المحدد بنظام ضريبة القيمة المضافة قد يزيد من العبء الواقع على التسج

 اختياري يفضل عدم وجود تسجيل  الضريبية،  اإليراداتالتسجيل االختياري المحدد بنظام ضريبة القيمة المضافة بزيادة 
%( ، 30.03%( ، )27.85%( ، )26.89الف معيارية مقدارها )وذلك بمعامالت اخت بضريبة القيمة المضافة، 

 %(  على التوالي.%31.44( ، )31.13)
: خفرض حرد يعلى موافقة مفرردات عينرة البحرث هر ( أيضًا أن أقل العبارات التي حازت3كما يتضح من الجدول رقم )

عمررال وصررعوبة حصررر كافررة الممررولين د األلقيمررة المضررافة يسرراعد فرري تعقيررالتسررجيل االختيرراري عمررا هررو محرردد بنظررام ضررريبة ا
، حرد التسرجيل االختيراري يتناسرب مرع الوضرع االقتصرادي فري بيئرة األعمرال السرعودية، فين وفقرًا لحرد التسرجيل االختيراري المستهد

 %( على الترتيب.33.69، )%(31.7ي لهذه العبارات مقدارها )وقد كانت معامالت االختالف المعيار 
 الدراسة الثاني تساؤلاإلحصاء الوصفية ل (3)جدول 

 

المتوسط  العبارات م
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف 

 5 31.44 1.047 3.33 .ة القيمة المضافةبضريب اختياري يفضل عدم وجود تسجيل  1
قتصادي في بيئة األعمال حد التسجيل االختياري يتناسب مع الوضع اال 2

 .السعودية
3.20 1.078 33.69 7 

حد التسجيل االختياري المحدد بنظام ضريبة القيمة المضافة قد يزيد من  3
 العبء الواقع على اإلدارة الضريبية المسؤولة.

3.78 1.135 30.03 3 

4 
خفض حد التسجيل االختياري عما هو محدد بنظام ضريبة القيمة 

وصعوبة حصر كافة الممولين المضافة يساعد في تعقيد االعمال 
 .المستهدفين وفقًا لحد التسجيل االختياري 

3.59 1.138 31.7 6 

عدم وجود حد للتسجيل االختياري بنظام ضريبة القيمة المضافة يقلل من  5
 اإليرادات الضريبية.

4.05 1.128 27.85 2 

 يسمح التسجيل االختياري المحدد بنظام ضريبة القيمة المضافة بزيادة 6
 اإليرادات الضريبية.

3.72 1.158 31.13 4 

ارتفاع حد التسجيل االختياري عما هو محدد بنظام ضريبة القيمة  7
 المضافة يخفض الحصيلة الضريبية.

4.11 1.105 26.89 1 

 - 20.25 0.745 3.682 المتوسط العام
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 الثالث: تساؤلالمقاييس االحصائية الوصفية لل .4/2/3
 اإلحصاء (4يتضح من الجدول رقم )و "  ؟الواحد لضريبة القيمة المضافة على تخفيض  الحصيلة الضريبيةيعمل المعدل هل  "

للمعدل أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهًا عامًا نحو الموافقة على وجود تأثير  الثالث الدراسة تساؤلل الوصفية
 اختالف( وبمعامل 3.56قدرة ) يالضريبية، وذلك بمتوسط حساب صيلةالح نخفاضعلى ا الواحد لضريبة القيمة المضافة

%( ، وقد كان من أكثر العبارات أهمية في اإلجابة على الترتيب:  يساعد المعدل الواحد المستخدم في 20.54قدرة ) ي معيار 
الضريبية المسؤولة، تعدد معدالت فرض  اإلدارةدارية الملقاة على عاتق عباء اإلريبة القيمة المضافة في تخفيف األفرض ض

الضريبية ، ضريبة القيمة المضافة ذات المعدل الواحد لها تأثير  اإلدارةضريبة القيمة المضافة يزيد من التكاليف التي تتحملها 
تطبيقها ، الضريبية المسؤولة عن  اإلدارةل عمفرض ضريبة القيمة المضافة يعيق إيجابي على حجم المبيعات ، تعدد معدالت 

ضريبة القيمة المضافة ذات المعدالت المتعددة لها تأثير إيجابي على حجم المبيعات ، وذلك بمعامالت اختالف معيارية 
 %( على التوالي.30.95%(، )30.94%(، )30.82%(، )30.19%(، )29.41مقدارها )

: ضررريبة القيمررة ية مفررردات عينررة البحررث هررعلررى موافقرر ( أيضررًا أن أقررل العبررارات الترري حررازت4كمررا يتضررح مررن الجرردول رقررم )
المضافة ذات المعدالت المتعددة تعمل على معاملة تفضيلية للسلع المطبقرة عليهرا،  يسراعد المعردل الواحرد المسرتخدم فري فررض 

الضرريبة، دارة إضريبة القيمة المضافة في تحقيق إيررادات ضرريبية تفروق التكراليف الناشرئة عرن زيرادة األعبراء الملقراة علرى عراتق 
الضرريبية، وقرد كانرت معرامالت  اإلدارةتعدد معدالت فرض ضريبة القيمرة المضرافة يحقرق إيررادات ضرريبية تفروق تكراليف أعمرال 

 %( على الترتيب.32.5%(، )31.14%(، )31.03االختالف المعياري لهذه العبارات مقدارها )
 

 الدراسة الثالث تساؤلاإلحصاء الوصفية ل (4)جدول 

المتوسط  العبارات م
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب االختالف 

ضريبة القيمة المضافة ذات المعدل الواحد لها تأثير إيجابي على حجم  1
 المبيعات.

3.54 1.091 30.82 3 

ضريبة القيمة المضافة ذات المعدالت المتعددة لها تأثير إيجابي على  2
 حجم المبيعات.

3.67 1.136 30.95 5 

ضريبة القيمة المضافة ذات المعدالت المتعددة تعمل على معاملة  3
 تفضيلية للسلع المطبقة عليها

3.77 1.170 31.03 6 

تعدد معدالت فرض ضريبة القيمة المضافة يعيق عمل اإلدارة  4
 الضريبية المسؤولة عن تطبيقها ..

3.67 1.136 30.94 4 

المضافة يزيد من التكاليف التي  تعدد معدالت فرض ضريبة القيمة 5
 تتحملها اإلدارة الضريبية.

3.70 1.117 30.19 2 

يساعد المعدل الواحد المستخدم في فرض ضريبة القيمة المضافة في  6
 تخفيف االعباء االدارية الملقاة على عاتق اإلدارة الضريبية المسؤولة.

3.72 1.094 29.41 1 

7 
في فرض ضريبة القيمة المضافة في  يساعد المعدل الواحد المستخدم

تحقيق إيرادات ضريبية تفوق التكاليف الناشئة عن زيادة األعباء الملقاة 
 على عاتق ادارة الضريبة.

3.15 0.981 31.14 7 

تعدد معدالت فرض ضريبة القيمة المضافة يحقق إيرادات ضريبية  8
 تفوق تكاليف أعمال اإلدارة الضريبية.

3.32 1.079 32.50 8 

 - 20.54 0.732 3.567 المتوسط العام
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 :  one sample t- testاختبار  .4/3
 .البحث تساؤالتلبالنسبة لقياس معنوية الفروق بين عينة ومجتمع الدراسة   (One Sample t- test )تم استخدام اختبار 

 األول: تساؤللل  )  (one sample t- testاختبار   .4/3/1
" لقياس معنوية الفروق بين عينة البحث ومجتمع الدراسة لقياس  one sample t- test" اختبار: (5جدول رقم )يتضح من 

تخفيض العبء  إلى يؤديضريبة القيمة المضافة ل في الالئحة التنفيذية اإللزامي المحددمدى الموافقة على أن حد التسجيل 
 يالمستجيبين ف اتجاهاتذات داللة إحصائية بين  اختالفاتيوجد  أنه،(3.4علمًا بأن معلمة المجتمع ) -الضريبية  اإلدارةعلى 

ضريبة ل في الالئحة التنفيذية اإللزامي المحددحد التسجيل مدى الموافقة على أن  نحومجتمع الدراسة معلمة عينة البحث و 
، مما يدل على رفض فرض  (0.001) عند مستوى معنوية أقل من ، الضريبية اإلدارةتخفيف عبء  إلى يؤدي القيمة المضافة

وقبول الفرض البديل القائل بأن  الخماسي ليكرت( على مقياس 3.4لغ )لمجتمع الدراسة قد ب الحسابيالمتوسط العدم القائل بأن 
في الالئحة  اإللزامي المحددالعالقة بأن حد التسجيل  يتم تأييد( ، وبذلك 3.4لمجتمع الدراسة أكبر من ) الحسابيالمتوسط 
الضريبية، ومن ثم ينعكس ذلك على خفض التكاليف وارتفاع  اإلدارةضريبة القيمة المضافة يعمل على تخفيف عبء ل التنفيذية 

 الحصيلة الضريبية.
مدى " لقياس معنوية الفروق بين عينة البحث ومجتمع الدراسة لقياس  one sample t- test" اختبار: (5)جدول رقم 

تخفيض العبء على  إلى يؤديضريبة القيمة المضافة ل في الالئحة التنفيذيةالموافقة على أن حد التسجيل اإللزامي المحدد 
 (3.4علمًا بأن معلمة المجتمع ) -اإلدارة الضريبية 

 
 

 العبارات
المتوسط 

 يالحساب
الخطأ 
" tقيمة " ي المعيار 

 المحسوبة
 القــرار

مستوى 
 الداللة المعنوية

المرررررردرج فرررررري الالئحررررررة  حررررررد التسررررررجيل اإللزامرررررري -1
التنفيذيررررررررة مناسررررررررب للتطبيررررررررق فرررررررري بيئررررررررة االعمررررررررال 

 السعودية.

 دالة*** 0.001 5.245 0.052 3.67

ارتفاع حرد التسرجيل عرن هرذا المسرتوى يمكرن ان  -2
 يخدم صغار التجار.

 دالة* 0.02 2.338- 0.048 3.29

يسرررراعد فرررري حررررد التسررررجيل المحرررردد فرررري الالئحررررة  -3
تحقيرررق وفرررورات فررري المررروارد االداريرررة بالنسررربة لرررإلدارة 

 الضريبية المسؤولة.

 دالة*** 0.001 7.246 0.059 3.83

عما هرو  مدى تأييد خفض حد التسجيل اإللزامي -4
 وارد في الئحة نظام ضريبة القيمة المضافة.

 غير دالة 0.09 1.680 0.054 3.49

يرؤدي إلرى صرعوبة  خفض حد التسجيل اإللزامري -5
 حصر كافة الممولين الخاضعين للضريبة.

 دالة* 0.03 2.179 0.054 3.52

يسررررررراعد فررررررري  خفرررررررض حرررررررد التسرررررررجيل اإللزامررررررري -6
 انخفاض اإليرادات الضريبية.

 دالة*** 0.001 6.883 0.057 3.79

عمررا هررو وارد  يسرراعد رفررع حررد التسررجيل اإللزامرري -7
القيمررة المضررافة فرري الالئحررة التنفيذيررة لنظررام ضررريبة 

 في انخفاض الحصيلة الضريبية .

 دالة*** 0.001 3.380 0.056 3.59

 دالة*** 0.001 5.145 0.383 3.597 اإلجمالى العام
 (.0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من )

 (.0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من )
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 :الثاني تساؤللل  )  (one sample t- testاختبار   .4/3/2
 

مدى " لقياس معنوية الفروق بين عينة البحث ومجتمع الدراسة لقياس  one sample test" اختبار( : 6جدول رقم )ويبين 
ارتفاع الحصيلة ضريبة القيمة المضافة يساعد فى ل في الالئحة التنفيذيةالمحدد  ختياري الموافقة على أن حد التسجيل اال

عينة  يالمستجيبين ف اتجاهاتذات داللة إحصائية بين  اختالفاتيوجد  أنه،(3.4علمًا بأن معلمة المجتمع ) - الضريبية
ضريبة القيمة ل في الالئحة التنفيذيةحد التسجيل االختياري المحدد  مدى الموافقة على أن نحومجتمع الدراسة معلمة البحث و 
عند مستوى معنوية أقل  ،بما يبرر العبء المتزايد الواقع على االدارة الضريبية ارتفاع الحصيلة الضريبية يؤدي إلى المضافة

( على مقياس 3.4لمجتمع الدراسة قد بلغ ) المتوسط الحسابيمما يدل على رفض فرض العدم القائل بأن  ،(0.001) من
العالقة  يتم تأييدوبذلك ، (3.4لمجتمع الدراسة أكبر من ) لبديل القائل بأن المتوسط الحسابيوقبول الفرض ا ليكرت الخماسي

بشكل  ضريبة القيمة المضافة يعمل على ارتفاع الحصيلة الضريبيةل في الالئحة التنفيذيةبأن حد التسجيل االختياري المحدد 
تطالب برفع حد التسجيل االختياري  على عكس بعض اآلراء التي .الضريبية اإلدارة عاتق على يغطي العبء المتزايد الواقع

دارة الضريبية وتكاليف تفوق االيرادات الضريبية ى أنه يطرح مزيد من العبء على اإلحيث تر في الالئحة التنفيذية المحدد 
دوره في تحقيق إيرادات تثبت مالئمة حد التسجيل االختياري و التي  االستطالعيةالدراسة  المحققة عنها. وقد جاءت نتائج

 ريبية تفوق العبء الواقع على االدارة الضريبية.ض
مدى " لقياس معنوية الفروق بين عينة البحث ومجتمع الدراسة لقياس  one sample test" اختبار:  (6)جدول رقم 

الحصيلة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة يساعد فى ل في الالئحة التنفيذيةالمحدد  ختياري الموافقة على أن حد التسجيل اال
 (3.4علمًا بأن معلمة المجتمع ) - الضريبية

 العبارات
المتوسط 

 يالحساب
الخطأ 
" tقيمة " ي المعيار 

 المحسوبة
 القــرار

مستوى 
 الداللة المعنوية

بضرررررريبة  اختيررررراري يفضرررررل عررررردم وجرررررود تسرررررجيل  -1
 القيمة المضافة .

 غير دالة 0.185 1.328- 0.053 3.33

االختيرررراري يتناسرررررب مررررع الوضرررررع حررررد التسرررررجيل  -2
 االقتصادي في بيئة األعمال السعودية .

 

 دالة*** 0.001 3.564- 0.055 3.20

حرررد التسرررجيل االختيررراري المحررردد بنظرررام ضرررريبة  -3
القيمررررة المضررررافة قررررد يزيررررد مررررن العرررربء الواقررررع علررررى 

 اإلدارة الضريبية المسؤولة.

 دالة*** 0.001 6.519 0.058 3.78

التسررجيل االختيرراري عمررا هررو محرردد خفررض حررد  -4
سررررراعد فررررري تعقيرررررد بنظررررام ضرررررريبة القيمرررررة المضرررررافة ي

عمال وصرعوبة حصرر كافرة الممرولين المسرتهدفين األ
 وفقًا لحد التسجيل االختياري .

 دالة*** 0.001 3.269 0.058 3.59

عدم وجود حد للتسجيل االختياري بنظام ضرريبة  -5
 الضريبية.القيمة المضافة يقلل من اإليرادات 

 دالة*** 0.001 11.363 0.058 4.05

يسمح التسجيل االختيراري المحردد بنظرام ضرريبة  -6
 القيمة المضافة بزيادة اإليرادات الضريبية.

 دالة*** 0.001 5.332 0.059 3.72

ارتفررراع حرررد التسرررجيل االختيررراري عمرررا هرررو محررردد  -7
بنظرررررام ضرررررريبة القيمرررررة المضرررررافة يخفرررررض الحصررررريلة 

 الضريبية .

 دالة*** 0.001 12.520 0.056 4.11

 دالة*** 0.001 7.415 0.381 3.682 اإلجمالى العام
 (.0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من )

 (.0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 



22 

 

 :الثالث لتساؤلل  )  (one sample t- testاختبار   .4/3/3
" لقياس معنوية الفروق بين عينة البحث ومجتمع الدراسة لقياس  one sample test" اختبار( : 7جدول رقم )ويتضح من 

علمًا بأن معلمة  - المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة يعمل على تخفيض الحصيلة الضريبية مدى الموافقة على أن 

 نحومجتمع الدراسة معلمة عينة البحث و  يالمستجيبين ف اتجاهاتختالفات ذات داللة إحصائية بين ايوجد  أنه،(3.4المجتمع )

عند مستوى معنوية أقل  ، انخفاض الحصيلة الضريبية عمل علىي المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافةمدى الموافقة على أن 

( على مقياس 3.4لمجتمع الدراسة قد بلغ ) المتوسط الحسابيمما يدل على رفض فرض العدم القائل بأن  ،(0.001) من

العالقة  يتم تأييد( ، وبذلك 3.4لمجتمع الدراسة أكبر من ) قائل بأن المتوسط الحسابيوقبول الفرض البديل ال الخماسيليكرت 

 الحصيلة الضريبية. انخفاضضريبة القيمة المضافة يعمل على لفرض  المعدل الواحدبأن 

مدى " لقياس معنوية الفروق بين عينة البحث ومجتمع الدراسة لقياس  one sample test" اختبار:  (7)جدول رقم 
  المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة يعمل على تخفيض الحصيلة الضريبيةالموافقة على أن 

 (3.4علمًا بأن معلمة المجتمع ) - 
 
 

 العبارات
المتوسط 

 يالحساب
الخطأ 
" tقيمة " ي المعيار 

 المحسوبة
 القــرار

مستوى 
 الداللة المعنوية

ضرررريبة القيمرررة المضرررافة ذات المعررردل الواحرررد لهرررا  -1
 تأثير إيجابي على حجم المبيعات.

 دالة** 0.01 2.566 0.056 3.54
ضررريبة القيمرررة المضررافة ذات المعررردالت المتعرررددة  -2

 لها تأثير إيجابي على حجم المبيعات.
 دالة*** 0.001 4.624 0.058 3.67

ضررريبة القيمرررة المضررافة ذات المعررردالت المتعرررددة  -3
 تعمل على معاملة تفضيلية للسلع المطبقة عليها .

 دالة*** 0.001 6.235 0.060 3.77
تعدد معدالت فرض ضريبة القيمة المضافة يعيق  -4

 عمل اإلدارة الضريبية المسؤولة عن تطبيقها.
 دالة*** 0.001 4.624 0.058 3.67

معدالت فرض ضرريبة القيمرة المضرافة يزيرد تعدد  -5
 من التكاليف التي تتحملها اإلدارة الضريبية.

 دالة*** 0.001 5.252 0.057 3.70
يساعد المعدل الواحد المستخدم في فرض ضريبة  -6

القيمرررة المضرررافة فررري تخفيرررف االعبررراء االداريرررة الملقررراة 
 على عاتق اإلدارة الضريبية المسؤولة.

 دالة*** 0.001 5.736 0.056 3.72

يساعد المعدل الواحد المستخدم في فرض ضريبة  -7
القيمررررة المضررررافة فرررري تحقيررررق إيرررررادات ضررررريبية تفرررروق 
التكاليف الناشئة عن زيادة األعبراء الملقراة علرى عراتق 

 ادارة الضريبة.

 دالة*** 0.001 5.062- 0.050 3.15

تعررررردد معررررردالت فررررررض ضرررررريبة القيمرررررة المضرررررافة  -8
إيرررررادات ضررررريبية تفررروق تكرررراليف أعمررررال اإلدارة يحقرررق 

 الضريبية.
 غير دالة 0.141 1.477- 0.055 3.32

 دالة*** 0.001 4.467 0.0374 3.567 اإلجمالى العام
 (.0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من )

 (.0.01**دالة عند مستوى معنوية أقل من )
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 :  Confirmatory Factor Analysisصدق التحليل العاملي التوكيدي .4/4
لدراسات السابقة بناء يهدف التحليل العاملي التوكيدي إلى قياس الصدق البنائي للمقاييس المختلفة التي تم بناؤها في ضوء ا

 Discriminateوالصدق التمييزي   Convergent Validityإحصائية معينة، بهدف قياس الصدق التقاربي على معايير
Validity  لمقاييس الدراسة(Henseler et al., 2015). 

 ما يلي: لمقاييس الدراسة التوكيدي العامليتقديرات معامالت نموذج التحليل  (8يتضح من جدول رقم )
، والتري تعبرر عرن معرامالت االسرتطالعيةأن جميع معامالت االنحدار المعيارية المقدرة بنموذج القيراس لعينرة الدراسرة   -

 ( علرى0.50متغيرات المشاهدة الداخلية على العوامل الكامنة لمقاييس الدراسة تقترب من القيمرة المثلرى )( تشبع)ارتباط

 مما يدل على صدق االتساق الداخلي التقاربي لمقاييس البحث. األقل،

ن إحصرررائيًا عنرررد مسرررتوى معنويرررة أقرررل مرررأن جميرررع معرررامالت تشررربع المتغيررررات المشررراهدة علرررى العوامرررل الكامنرررة دالرررة   -

ممرررا يررردل علرررى أهميرررة المتغيررررات المشررراهدة فررري قيررراس المتغيرررر الكرررامن فيمرررا يتعلرررق بترررأثير ضرررريبة القيمرررة  (،0.001)

 الضريبية والحصيلة المحققة. اإلدارةالمضافة على عبء 

مما يدل علرى الصردق التقراربي  ،(0.52، 0.41، 0.48لمقاييس الدراسة ) (AVE)بلغت متوسط نسبة التباين الُمفسر  -

Convergent Validity  لمقياس الدراسة(Henseler et al., 2015; Fornell& Larchker, 1981). 

حردى،  لكرل عامرل علرى 0.7أكبر من  لعوامل الدراسة Composite Reliability(CR)بلغت قيمة الثبات المركب   -

الررداخلي برين متغيرررات المشراهدة الترري ترررتبط بمتغيرر كررامن معرين، وهرري قيمررة أكبرر مررن الحررد  االتسرراقأحررد مقراييس هرو 

ممرا يؤكرد علرى الصردق مرة متوسرط نسربة التبراين الُمفسرر، كما أنه أكبرر مرن قي، (0.70لمعامل الثبات المركب ) األدنى

 التقاربي ألبعاد أدوات المقاييس.

إحصررائيًا يعتمررد علررى  أسررلوباً  (Henseler et al., 2015)قرردم كررل مررن  القيرراس، فقررد ألداة لقيرراس الصرردق التمييررزي  -

( أو بحررد 0.85عررن نقطررة القطررع ) (HTMT)علررى أال تزيررد قيمررة اختبررار  الكامنررة،بررين المتغيرررات  االرتبرراطمصررفوفة 

 تراوحرتحيرث ، (Teo et al., 2008) الدراسرة( حترى يمكرن ضرمان تحقرق الصردق التمييرزي بمقيراس 0.90أقصرى )

ممرا يردل علرى تروافر الصردق التمييرزي بمقيراس  النموذجيرة،وهي قيمة أقل من نقطة القطرع  0.84إلى  0.78بين  تهقيم

 الدراسة.   
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 Normal المعيراري  2كران نقراط القطرع النموذجيرة لكرل مرن: مؤشررات جرودة توفيرق النمروذج التوكيردي تقتررب مرجميع  -

Chi-Square جررودة التوفيررق ،GFI جررودة التوفيررق المصررحح ،AGFI جررودة التوفيررق المعيرراري ،NFI  جررودة التوفيررق ،

، ممرا يردل علرى CFI، جودة التوفيق المقارن  TLI، جودة التوفيق توكر لويس IFI، جودة التوفيق المتزايد RFIالنسبي

 .إمكانية مطابقة النموذج الفعلي للنموذج المقدر

 RMSEAلمتوسرط مربرع خطرأ التقردير  الجرذر التربيعري ،RMRالبرواقي  لمتوسرط مربعرات بلغت قيم الجرذر التربيعري  -

 .يدل على جودة توفيق النموذج الكليمما  ( على الترتيب،0.10(، )0.08)

 لمقاييس الدراسة التوكيدي العامليتقديرات معامالت نموذج التحليل  (8جدول رقم )                 

بعاد ومؤشرات األ
 القياس

المسار  المسار
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

t- test 
value 

مستوى 
 المعنوية

CR AVE HTMT 
         الفرض األول:

   --- --- 0.725 1 العبارة الثالثة
 

0.819 
 
 

0.48 
 
 

0.822 
 0.001 11.836 0.72 0.674 0.855 العبارة الرابعة

 0.001 12.820 0.73 0.739 0.930 العبارة الخامسة
 0.001 11.436 0.076 0.650 0.872 السادسةالعبارة 

 0.001 11.631 0.75 0.653 0.869 العبارة السابعة
         الفرض الثاني:

   ---- --- 0.581 1 العبارة الثالثة
 

0.778 
 
 

0.41 
 
 

0.783 
 0.001 9.043 0.114 0.599 1.034 العبارة الرابعة

 0.001 9.608 0.117 0.655 1.120 العبارة الخامسة
 0.001 10.111 0.125 0.712 1.264 العبارة السادسة
 0.001 9.645 0.114 0.659 1.104 العبارة السابعة
         الفرض الثالث:

   --- --- 0.800 1 العبارة الثالثة
0.805 

 
0.52 

 
 0.001 15.075 0.068 0.843 1.022 العبارة الرابعة 0.843

 0.001 10.216 0.063 0.541 0.641 العبارة الخامسة
 0.001 12.217 0.062 0.646 0.755 العبارة السادسة

Normed Chi-Square=4.095 RMR= 0.078 GFI=0.900 AGFI=0.852 NFI=0.862 RFI=0.824 IFI=0.892 
TLI=0.861CFI=0.891 RMSEA=0.09  

 (.0.001)*** دالة عند مستوى معنوية أقل من 
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 الخالصة والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة:-5

تمثل الهدف من األقسام األربعة األولى في توفير إطار نظري يوفر خلفية لمشكلة البحث وعناصرها، بينما استهدف 
ضريبة القيمة ل التنفيذيةفي الالئحة المحدد  ختياري واالاإللزامي تأثير كل من حد التسجيل القسم الخامس توفير دليل حول مدى 

 .الضريبية وحجم الحصيلة المحققة من تلك الضريبة اإلدارةالمضافة وكذلك المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة على عبء 

كإحدى  ضريبة القيمة المضافة في أن  تانوفي ضوء ما سبق يمكن أن تتمثل النتائج التي توصلت إليها الباحث 
 كما .توفير مصدر تمويل مستدام يمن دور ف الما له االهتمامنال قدرًا كبيرًا من ت ت، أصبحاالقتصاديةتحقيق التنمية آليات 

تزايدت الحاجة لضريبة القيمة المضافة في اآلونة األخيرة كمصدر تمويل ثابت مع تذبذب أسعار النفط وازدياد حالة المنافسة 
   .ضافة وسيلة  تعمل على  تحسين الوضع االقتصادي للدولتعتبر ضريبة القيمة الم كذلكعلى المستوى الدولي. 

في الالئحة التنفيذية  اإللزامي المحددحد التسجيل على الجانب األخر تمثلت نتائج الدراسة االستطالعية في أن 

كذلك يؤدي حد التسجيل  لضريبة القيمة المضافة مناسب بشكل كبير مع طبيعة الوضع االقتصادي في البيئة السعودية.
الضريبية، مما ينعكس على ارتفاع الحصيلة  اإلدارةبضريبة القيمة المضافة إلى تخفيف العبء الواقع على  اإللزامي المحدد

الضريبية المحققة. هناك ضرورة لوجود التسجيل االختياري بضريبة القيمة المضافة، كما أن المقدار المحدد له مناسب بشكل ال 
الضريبية تبرر العبء  اإليراداتالضريبية، بل يساعد في تحقيق حصيلة جيدة من  اإلدارةي زيادة العبء الواقع على يتسبب ف

المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة المطبق في المملكة العربية السعودية إلى . وأخيرًا يؤدي الواقع على اإلدارة الضريبية
 انخفاض الحصيلة الضريبية.

برامج توعية بأهمية ودور ضريبة القيمة  بإجراءالبحث التي تم التوصل إليها، تدفع الباحثتان إلى أن توصي إن نتائج 
، مع إجراء رقابة دورية من قبل المضافة في تحسين الوضع االقتصادي للدولة ومواكبة الوضع التنافسي على الصعيد العالمي

المزيد من البحوث إلى إجراء  باإلضافة .اجراءات ضريبة القيمة المضافة لكافةلتحقق من التطبيق السليم لالجهات المسئولة 
ضريبة القيمة المضافة ودورها الفعال في اقتصاديات  منفعةتؤكد على  ي الت التحليلية لكافة جوانب ضريبة القيمة المضافة

تأثير غير مجدي على الحصيلة  إعادة النظر في المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة، لما له منمع ضرورة  الدول.
الضريبية، والعمل على فرض تلك الضريبة بأسعار مختلفة تتناسب مع طبيعة المنتجات، وتراعي األحوال االجتماعية لكافة 

بإجراء تعديالت مناسبة على اجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يساعد في الحد كما توصي الباحثتان  .فئات المجتمع
 التعقيد المحيطة بها والوصول بها إلى حالة الوضوح والبساطة. من حالة

بشأن مجاالت البحث المقترحة، ترى الباحثتان أن هناك موضوعات في واقع الممارسة العملية بالبيئة السعودية يمكن 
 ، ومن هذه الموضوعات:ثللخط الحالي للبح كاستكمالللباحثين تناولها مستقباًل 

تأثيرها على طبيعة أعمال االدارة الضريبية في دول جراء دراسات مقارنة حول اجراءات وضوابط التطبيق ومدى إ -
مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول للتوصل إلى إجراءات مبسطة يمكن قبولها على المستوى الدولي إلى درجة 

 كبيرة.
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الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة واختبارها على عينة من إجراء المزيد من الدراسات التي تسعى لتحليل  -
 الفاحصين الضريبيين ومدققي الحسابات عند ظهور آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنوات المقبلة.

يلة إجراء دراسات تجريبية الختبار تأثير المعدل الواحد والمعدالت المختلفة لضريبة القيمة المضافة على الحص -
 الضريبية وعلى مدى تعقيد أعمال االدارة الضريبية.
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